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Notat

Til Hovedutvalg for teknikk og miljø

Fra

Saksbehandler Arnt Øybekk Dato 13.02.2014

Gjennomføring av formannskapets vedtak om prosjektarbeid med innsparing
og endring i 2014

Rådmannen fremmet i HP 2014 –2017 forslag til sak om prosjektarbeid i Ås
kommune frem mot sommeren 2014. Saken ble behandlet i formannskapet
29.01.2014, med følgende vedtak:

Det etablereres ikke egne arbeidsgrupper, men administrasjonen jobber med saken i
hovedutvalgene og formannskap. Dokumentasjon legges fram iet seminar i mai.

Dette innebærer at hovedutvalgene må jobbe dette frem mot felles budsjettseminar i
medio mai 2014. HTM har fire utvalgsmøter frem til dette: 27.02.2014, 13.03.2014,
03.04.2014 og 08.05.2014.

Innspill til arbeidet:
I Rådmannens saksframlegg til formannskapet 29.1.2014 framkom en beskrivelse av
prosjektets innhold. Hovedutvalget bør ta stilling til innholdet i den opprinnelige
prosjektbeskrivelsen i arbeidet med målsetting og identifisering av
forbedringsområder.

Videre ønsker teknisk sjef å presentere enkelte konkrete problemstillinger som kan
være aktuelle å vurdere nærmere fram mot seminaret i mai:

1) Har vi riktig fordeling av budsjettrammer?
a. mellom enheter innenfor en etat
b. mellom etater

2) Har vi et riktig omfang/nivå på tjenestene?
3) Skal kvaliteten på tjenestene videreføres/reduseres/styrkes?
4) Er det behov for endringer i sentrale prosesser?
5) Har vi gode nok styringsdata?
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Forslag til program for 26.02.2014:
1. Innledning v / teknisk sjef Arnt Øybekk
2. Presentasjon av system for økonomistyring, budsjett og regnskap for siste år v

/ controller Paul Ågedal
3. HTM definerer:

Hva er HTMs mål med denne prosessen?
Hva ønsker HTM å presentere på seminar i mai 2014?
Hva er HTMs tidsperspektiv i arbeidet?
Hvilke spesifikke områder ønsker HTM at administrasjonen forbereder
til neste møte for det videre arbeidet?

Det er satt av 1 time til denne delen av hovedutvalgsmøtet.

Med hilsen

Arnt Øybekk
Teknikk og miljøsjef


